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OM UTJÄMNINGsFÖRFARANDE 
VID PROPORTIONELLA VAL 

UNDER DEN debatt om valsättet, som 
med växlande intensitet pågått hela 
50-talet och väntas ta ny fart inom 
den närmaste tiden, när författ
ningsutredningen avgivit sitt be
tänkande, har man bl. a. diskuterat 
möjligheten att genom någon form 
av s. k. utjämningssystem uppnå 
bästa möjliga proportionalitet vid 
de politiska valen. Val med tillämp
ning av utjämningssystem skulle 
innebära att mandatfördelningen 
skedde i två omgångar, nämligen 
dels vid sammanräkningar valkrets
vis, dels vid en för alla valkretsar 
gemensam sammanräkning. 

Skäl mot ett utjämningsförfarande 

Mot ett utjämningsförfarande 
har 1950 års folkomröstnings- och 
valsättsutredning i sitt betänkande 
om det proportionella valsättet vid 
val till Riksdagens andra kammare 
framför allt anfört följande (SOU 
1951: 58, s. 54): ... »Även vid ett 
utjämningsförfarande av begränsad 
omfattning uppkomma emellertid 
avsevärda svårigheter att samordna 
detta med det på skiljaktiga grund
principer vilande huvudledet i 
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mandattilldelningen, så att syste
met framstår som i olika avseenden 
fullt tillfredsställande. Sålunda kan 
det redan vara svårt att finna en 
för alla förhållanden lämplig gräns 
mellan fördelningen i valkretsarna 
samt utjämningsförfarandet, och 
gränsdragningen mellan dessa led 
i förfarandet måste ofta bli i viss 
mån godtycklig. Vid användande 
av utvägen att slutligen besätta 
mandaten i valkretsarna hänföra 
sig svårigheterna att finna en tek
niskt godtagbar lösning i betydande 
utsträckning till denna del av för
farandet. Å andra sidan kunna in
vändningar även resas mot en lös
ning innebärande att utjämnings
mandaten skola besättas med kan
didater, som blivit i särskild ord
ning utsedda.» 

Däremot har utredningen icke 
anfört det skäl gentemot utjäm
ningsförfaranden av hittills disku
terad typ, som ur principiell syn
punkt borde vara det mest vägande. 
Varje tillämpning av en valkretsin
delning innebär i och för sig - av
siktligt eller ej - en strävan bort 
från den fullständiga proportiona
liteten. Svårigheterna att finna ett 



acceptabelt utjämningssystem sy
nas till ej ringa del sammanhänga 
med att man hittills icke beaktat 
behovet av logiskt samband mellan 
valkretsindelning och utjämnings
förfarande. I stället har man för
sökt att med hjälp av utjämnings
förfarandet nå den fullständiga 
proportionalitet som strider mot 
valkretsindelningen. 

Ju mindre en valkrets är, dvs. ju 
färre representanter den utser, ju 
större andel i valmanskåren måste 
ett parti uppnå för att med säker
het kunna påräkna mandat. Man 
kan säga att i princip gäller den re
geln att för att ett parti med säker
het skall kunna räkna med att un
der alla förhållanden erhålla en 
plats, så måste dess andel i val
manskåren minst vara lika med 
inverterade värdet av antalet plat
ser i valkretsen plus ett. Detta inne
bär med andra ord att om antalet 
mandat uppgår till fem så kommer 
ett parti att med säkerhet erövra 
en plats om dess andel i valmans
kåren utgör en sjättedel. Ju mer det 
har kvar till denna gräns ju större 
är risken att det blir orepresente
rat. 

Skäl för ett utjämningsförfarande 

Det synes förf. att det skulle vara 
inkonsekvent, om de avvikelser 
från proportionaliteten, som är en 
följd av den tillämpade valkretsin
delningen, skulle korrigeras genom 
ett utjämningsförfarande. Härmed 
är dock icke sagt att varje form av 
utjämning skulle vara förkastlig. 
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För ett sådant system kan nämli
gen anföras flera andra skäl utöver 
önskemålet om fullständig propor
tionalitet. 

De viktigaste skälen för ett ut
jämningsförfarande, utöver önske
målet om förbättrad proportiona
litet, har anförts av Bergvall och 
Håstad i deras reservation till val
sättsutredningens betänkande om 
det proportionella valsättet vid 
landstingsval (SOU 1953: 25, s. 93), 
där de framhåller att ett utjäm
ningssystem skapar den säkraste 
garantin för att valkarteller inte 
kommer till användning. En sam
verkan mellan två eller flera par
tier under en neutral partibeteck
ning leder nämligen till att dessa 
partiers överskottsröster inte kan 
tillföras partierna vid fördelningen 
av tilläggsmandaten. Det har också 
den fördelen att varje väljare kan 
rösta efter sin övertygelse oavsett 
om hans parti just i den valkretsen 
har vinstutsikter eller inte; en av 
de största nackdelarna med udda
talsmetoden har visat sig vara att 
massor av väljare är villrådiga hur 
de skall rösta när deras parti befa
ras ha långt till ett första eller ett 
nytt mandat, och denna olägenhet 
har framstått som mycket större 
och mer irriterande än man i för
väg räknat med. 

Härutöver kan nämnas att man 
genom ett utjämningssystem också 
skulle motverka den orättvisa i 
mandatfördelningen som kan upp
komma när vissa partier främst har 
anhängare i stora valkretsar och 
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andra främst i små. Man skulle 
också vinna att valresultatet -
mätt i antalet mandat, som par
tierna vunnit eller tappat - skulle 
följa förändringarna inom valmans
kåren på ett bättre sätt än för när
varande. 

För att belysa vilken inverkan 
valkretsarnas varierande storlek 
kan ha på mandatfördelningen 
skall här endast anföras ett exem
pel från riksdagsvalet 1956. I Stock
holms stad, som utsåg 25 riksdags
män, nådde kommunisterna vid det 
tillfället 30 575 röster, vilket mot
svarade 6,9% av valmanskåren. 
Detta renderade två mandat. I 
Stockholms län, Uppsala län och 
Södermanlands län, som tillsam
mans utsåg samma antal riksdags
män, dvs. 25, nådde bondeförbun
det som det då hette sammanlagt 
30 687 röster, motsvarande 7,4% av 
valmanskåren i dessa tre valkret
sar, men erhöll likväl inget man
dat. Däremot kunde kommunis
terna, som i hela området icke er
höll mer än 16 454 röster ( 4,0% ) , 
ta ett mandat i Stockholms län, 
trots att de stöddes av endast 5,6% 
av valmanskåren i denna krets 
( 11 563 röstande). Den omständig
heten att bondeförbundet framför 
allt hade sina anhängare i de två 
minsta valkretsarna, varav Uppsala 
län utsåg 5 och Södermanlands län 
7 representanter, medförde att det 
blev utan företrädare i hela detta 
område trots att det i Uppsala län 
stöddes av 11,4% och i Söderman
lands län av 9,5% av väljarna 

(9 730 resp. 11 632 väljare). Genom 
ett lämpligt utformat utjämnings
system skulle orättvisor av detta 
slag effektivt kunna motverkas 
utan att proportionaliteten behövde 
drivas längre än valkretsindel
ningen anvisar. 

Vad beträffar sambandet mellan 
mandatförändring och förändring i 
röstunderlag, så är detta för närva
rande ingalunda särskilt fast. Detta 
medför ibland att antalet mandat 
ett parti vunnit eller förlorat ger 
en alldeles felaktig bild av dess 
frammarsch eller tillbakagång, nå
got som i sin tur kan leda till att 
man endera allmänt får en oriktig 
bild av den politiska utvecklingen 
eller blir misstrogen mot valsättet. 
För att belysa hur mandatföränd
ringarna kan avvika från förskjut
ningarna inom valmanskåren kan 
man gå till riksdagsvalet 1958 och 
de förändringar som då inträffade 
i förhållande till valet 1956. Cen
terpartiet vann 13, socialdemokra
terna 5 och högern 3 mandat me
dan folkpartiet förlorade 20 och 
kommunisterna l mandat. De bor
gerliga partiernas sammanlagda 
förluster till socialdemokrater och 
kommunister uppgick till 4 man
dat. Med hänsyn till antalet vunna 
eller förlorade röster kunde man 
väntat sig att centerpartiet skulle 
vunnit 7, högern 6 och socialdemo
kraterna 4 mandat samt att folk
partiet och kommunisterna skulle 
tappat 13, resp. 4 mandat. I så fall 
hade ställningen mellan de borger
liga å ena sidan och socialdemokra-



ter och kommunister å den andra 
varit oförändrad. Maktförskjut
ningen i Andra Kammaren berodde 
i själva verket helt och hållet på 
vissa slumpmässiga förändringar i 
de olika partiernas över- och under
representation. 

största verkningarna i detta hän
seende råkade folkpartiet ut för, 
som från att ha varit överrepresen
terat med 3 mandat i stället blev 
underrepresenterat med 4. A v par
tiets totala förlust på 20 mandat 
kan alltså 13 hänföras till röstför
luster och 7 till slumpen. Högern 
gjorde en slumpmässig förlust på 
3 mandat i det dess tidigare över
representation, som uppgick till 
detta antal, nu försvann. Det parti 
som främst gynnades av slumpen 
vid det senaste riksdagsvalet var 
centerpartiet, som vann 6 mandat; 
en underrepresentation på 3 förbyt
tes i en lika stor överrepresenta
tion. A v partiets totala mandatök
ning på 13 kan alltså 7 hänföras till 
röstökningen och 6 till slumpen. 
Ä ven för kommunisterna var valet i 
detta hänseende mycket tursamt, 
då det medförde att deras under
representation minskade från 5 till 
2. För socialdemokraternas del, 
slutligen, ökades överrepresentatio
nen från 2 till 3. 

Den omständigheten att ett val
sätt under vissa förhållanden leder 
till att ett parti blir över- eller un
derrepresenterat kan ej betraktas 
som ett objektivt kriterium på dess 
olämplighet. Tvärtom är ett sådant 
resultat i många fall åsyftat. Men 
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det är då genomgående fråga om 
systematiska avvikelser som gyn
nar stora och missgynnar små par
tier och icke om rena slumpavvi
kelser. Ett valsätt som kan leda till 
en kraftig sänkning av underrepre
sentationen när ett parti går till
baka och att överrepresentationen 
försvinner när ett parti går framåt 
kan knappast kallas rationellt. 
Även då det gäller att begränsa 
slumpens verkningar på mandat
fördelningen i stort har ett utjäm
ningsförfarande en funktion att 
fylla. 

Gränsdragning mellan utjämnings
förfarandet och mandatfördel
ningen i valkretsarna 

I det föregående har anförts 
några av de skäl som kan motivera 
att man tillämpar något slags ut
jämningssystem, när valmanskåren 
är uppdelad i flera valkretsar. De 
viktigaste invändningarna mot hit-

. tills diskuterade system ha fram
lagts i det förut citerade avsnittet 
av valsättsutredningens första be
tänkande. Förf. har dessutom häv
dat den synpunkten att det icke bör 
föreligga någon inkonsekvens mel
lan valkretsindelningen och utjäm
ningsmetoden. 

Valsättsutredningens kanske vik
tigaste invändning mot ett utjäm
ningsförfarande synes vara svårig
heten att finna en för alla förhål
landen lämplig gräns mellan för
delningen i valkretsarna samt ut
jämningsförfarandet och farhågan 
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att gränsdragningen mellan dessa 
led i förfarandet ofta måste bli i 
viss mån godtycklig. Enligt förf:s 
mening finner detta problem en till
fredsställande lösning om mandat
fördelningen i valkretsarna verk
ställs enligt den droopska metodens 
huvudregel. (Droops metod inne
bär att varje parti i första hand er
håller så många mandat som den 
förminskade valkvoten innehålles i 
dess röstetal; med förminskad val
kvot avses det tal, som erhålles då 
totala antalet giltiga röster delas 
med ett tal som är en enhet större 
än antalet mandat som skall besät
tas i kretsen. Ex.: Om antalet rös
ter är 60 000 och 5 mandat skall 
besättas, så är den förminskade val
kvoten 60 000: 6 =lO 000. Förekom
mer tre partier, varav ett erhållit 
30 500, ett 19 000 och ett 10 500 rös
ter, så erhåller det första tre man
dat och de övriga var sitt. Ofta är 
det icke möjligt att fördela samtliga 
mandat med ledning av den för
minskade valkvoten utan ett eller 
någon gång fler mandat måste ut
delas enligt någon supplementär
regel, som vanligtvis innebär att 
återstående mandat tillfaller det 
parti eller de partier som har de 
flesta överskottsrösterna.) 

Förslaget innebär alltså att om 
röstfördelningen i en valkrets med 
sju mandat är sådan att sex kan ut
delas med ledning av sagda regel 
men ej det sjunde, så skall det sista 
besättas först vid utjämningsförfa
randeL Utjämningen tänkes så
lunda genomförd medelst ett s. k. 

restmandatsystem, varvid valut
gången får avgöra hur många rest
mandat som skall finnas i varje 
valkrets. Man kan kanske anlägga 
det betraktelsesättet att man vid de 
valkretsvisa sammanräkningarna 
skiljer mellan oomtvistliga mandat 
- de som kan besättas enligt 
Droops metods huvudregel - och 
omtvistade mandat, vilka besätts 
vid utjämningsförfarandeL 

Utjämningsmetoden 

Kan den föreslagna gränsdrag
ningen mellan den valkretsvisa för
delningen och utjämningsförfaran
det accepteras, gäller det sedan att 
finna en tekniskt godtagbar lösning 
för fördelningen av restmandaten. 
Förf. har dessutom hävdat att det 
bör finnas ett logiskt sammanhang 
mellan utjämningssystemet och val
kretsindelningen. 

Den utjämningsmetod som kom
mer att beskrivas i det följande kan 
uppdelas i tre led, nämligen 

l) beräkning av de rösttal, som 
skall ligga till grund för utjäm
ningsförfarandet, 

2) beräkning av det antal till
läggsmandat varje parti skall er
hålla, 

3) fördelning av tilläggsmanda
ten på partier och valkretsar. 

Beräkning av de rösttal som skall 
ligga till grund för utjämningsför
farandet 

Den rösttalsberäkning, som utgör 
första ledet i utjämningsförfaran-



det, har till ändamål att skapa det 
logiska sammanhanget mellan val
kretsuppdelningen och utjämnings
förfarandet. 

Det har förut sagts att för att ett 
parti skall vara garanterat place
ring i en valkrets måste dess andel 
i valmanskåren stå i visst förhål
lande till antalet mandat i kretsen; 
är detta t. ex. fem skall andelen i 
valmanskåren vara en sjättedel. 
Om andelen endast obetydligt un
derstiger det värde, som ger full 
garanti för en plats, är utsikterna 
fortfarande högst betydande, men 
när den relativa röstsiffran sjunker 
så minskar vinstchanserna avgjort 
snabbare för att i praktiken helt 
upphöra långt innan andelen i val
manskåren nedgått till noll. Dessa 
omständigheter kan läggas till grund 
för regler rörande beräkningen av 
de röstsiffror som skall utgöra ut
gångspunkt för utjämningsförfa
randeL Reglerna bör ange dels vil
ken andel i valmanskåren ett parti 
skall ha nått för att få tillgodo
räkna sig sitt röstetal ograverat, 
dels hur det skall förfaras när dess 
andel understiger den stipulerade. 

Vid val till Andra Kammaren är 
riket indelat i 28 valkretsar. Då 
hela antalet ledamöter utgör 231 
uppgår alltså antalet ledamöter per 
valkrets till något mer än 8 ( 8,25). 
Med hänsyn härtill förefaller det 
naturligt med en bestämmelse inne
bärande att om ett parti i någon 
valkrets ej erhållit en niondel, al
ternativt en tiondel, av rösterna så 
skall dess röstsiffra i den valkret-
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sen omräknas enligt särskilda reg
ler. Med hänsyn till valkretsarnas 
genomsnittliga storlek är värdet en 
niondel det mest logiska men vär
det en tiondel är också tänkbart 
och kan möjligen i någon mån un
derlätta det med utjämningsförfa
randet förenade räknearbetet. 

Vad beträffar frågan hur omräk
ningen av röstsiffrorna skall tillgå 
i de fall detta skall äga rum, så sy
nes det önskvärt att reglerna är så 
utformade att skillnaden mellan 
antalet röster ett parti erhållit och 
det antal det får tillgodoräkna sig 
vid utjämningsförfarandet ökar när 
dess andel i valmanskåren sjunker. 
Rent räknemässigt kan detta lösas 
på det sättet att när ett parti ej er
hållit den föreskrivna andelen i val
manskåren, så multipliceras dess 
röstsiffra med sig själv och divide
ras sedan med ett tal motsvarande 
en niondel, alternativt en tiondel, 
av totala antalet giltiga röster. Skall 
regeln om omräkning gälla i de fall 
andelen i valmanskåren understi
ger en tiondel så innebär detta, 
enklast uttryckt, att ett parti får 
tillgodoräkna sig hela röstsiffran 
när dess andel i valmanskåren ut
gör 10%, 90% av röstsiffran när 
andelen är 9 % , 80 % när den är 
8% osv. 

Eftersom önskemålet att mot
verka orättvisor till följd av val
kretsarnas varierande storlek kan 
anföras som ett av motiven för ett 
utjämningsförfarande, bör omräk
ningen ske valkretsvis och enligt 
enhetliga regler. I annat fall skulle 
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utjämningseffekten delvis gå för
lorad. 

Man får givetvis vara beredd på 
att en omräkningsregel av detta 
slag kommer att framkalla invänd
ningar. Det kommer att påstås att 
den är odemokratisk, att den inne
bär en gradering av rösterna osv. 
Häremot kan invändas att regeln 
utgör en konsekvens av valkretsin
delningen och att ett utjämnings
förfarande som förutsätter en så
dan omräkningsregel dock torde 
vara bättre än ingen utjämning 
alls. Veterligen har det aldrig på 
allvar gjorts gällande att ett utjäm
ningsförfarande skulle kunna av
vara varje slags spärregel och i så 
fall torde den här föreslagna om
räkningen duga lika bra som vilken 
som helst annan spärrform. Den 
har under alla förhållanden den 
fördelen att den icke innefattar 
några trösklar med alla de olägen
heter detta drar med sig. 

Beräkning av antalet tilläggsman
dat per parti 

Det andra ledet i utjämningsför
farandet består i en uträkning av 
antalet tilläggsmandat per parti. 
Detta tillgår så att man först räk
nar ut hur stor mandatpotential 
varje parti har i var och en av val
kretsarna och därefter summerar 
dessa partivis. Termen mandatpo
tential används här för att beteckna 
det tal som erhålls när den röst
siffra som gäller vid utjämnings
förfarandet divideras med den mot-

svarande valkvoten (dvs. det sam
manlagda antalet röster inom val
kretsen - efter omräkningsförfa
randet - dividerat med antalet 
mandat). Ex.: Om röstsiffrorna för 
fem partier i visst fall utgör resp. 
43 000; 26 000; 17 000; 9 000 och 
5 000 = l 00 000 före röstomräk
ningen så utgör de efter omräk
ningen resp. 43 000; 26 000; 17 000; 
8 100 och 2 500 = 96 600. Omräk
ningen tänkes alltså omfatta röst
siffror som motsvara mindre än en 
tiondel av väljarna. Om antalet 
mandat i kretsen är sex uppgår val
kvoten till 16 100 och mandatpo
tentialerna till resp. 2,671; 1,615; 
1,056; 0,503 och 0,155. Mandatpo
tentialen är med andra ord ett tal 
som anger hur många mandat de 
omräknade röstsiffrorna skulle ge 
varje parti därest mandaten vore 
fullt delbara. 

Genom att omvandla röstsiff
rorna till mandatpotentialer innan 
man börjar uträkningen av det an
tal tilläggsmandat varje parti skall 
erhålla, uppnår man att varje val
krets får det inflytande på valre
sultatet som tillkommer det enligt 
valkretsindelningen. En sådan om
ständighet som högt eller lågt val
deltagande kan icke medföra att ut
jämningsförfarandet ökar eller 
minskar dess betydelse. 

Sedan man partivis summerat 
mandatpotentialerna för de olika 
kretsarna och därifrån subtraherat 
det antal mandat partierna erhål
lit vid de valkretsvisa fördelning
arna, har man omedelbart de tal 



som anger hur många tilläggsman
dat varje parti skall erhålla. 

Det kan påpekas att det, i varje 
fall teoretiskt, icke är helt uteslutet 
att det någon gång visar sig att ett 
parti erhållit fler mandat vid de 
valkretsvisa fördelningarna än som 
svarar mot dess sammanlagda man
datpotentiaL Att detta kan inträffa 
sammanhänger med att den val
kretsvisa fördelningen sker med 
ledning av en förminskad valkvot 
under det mandatpotentialerna be
räknas med hjälp av en oförmins
kad. De valkretsvisa fördelningarna 
bör dock stå fast i enlighet med 
uppfattningen att det endast är 
»oomtvistliga» mandat som därvid 
blivit besatta. Detta innebär å 
andra sidan att det uppkommer en 
skillnad mellan det antal tilläggs
mandat som står till förfogande och 
det antal de övriga partierna kan 
göra anspråk på. Dessa får därför 
i sådant fall slå av på sina anspråk 
i proportionsvis samma utsträck
ning. 

Tilläggsmandatens fördelning på 
partier och valkretsar 

Genom de valkretsvisa mandat
fördelningarna känner man antalet 
rest- eller tilläggsmandat i varje 
valkrets och genom de två första 
leden i utjämningsförfarandet vet 
man hur många tilläggsmandat 
varje parti är berättigat till. Syftet 
med det tredje ledet i utjämnings
förfarandet är att restmandatens 
uppdelning på partierna skall bli 
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den med hänsyn till röstfördel
ningen lämpligaste. Härvid kan 
man på nytt använda sig av man
datpotentialer och antalet vid de 
valkretsvisa fördelningarna eröv
rade mandat. För varje valkrets ut
räknar man partivis skillnaden 
mellan dessa två tal. De så erhållna 
talen, som kan kallas mandatdiffe
renser, är ett uttryck för styrkan i 
de olika partiernas anspråk på det 
eller de mandat som återstår i kret
sen. Fördelningen av restmandaten 
bör dock icke utan vidare grundas 
på mandatdifferenserna så att det 
första tilläggsmandatet tilldelas det 
parti och den valkrets som uppvi
sar den största mandatdifferensen. 
Detta kan belysas genom följande 
exempel. Antag att i en valkrets en
dast två partier har positiv mandat
differens, resp. O, 701 och 0,696 (vid 
ett restmandat innebär detta att 
mandatdifferenserna för övriga 
partier uppgår till sammanlagt 
-0,397; att en mandatdifferens kan 
vara ett negativt tal framgår av det 
förut sagda) och att i en annan 
krets ett parti har differensen 0,516 
och fyra andra 0,121. På grund av 
relationen mellan de olika talen 
måste det te sig naturligast att först 
utdela tilläggsmandatet i den krets 
där ett av partierna har en klar led
ning. Mandatdifferenserna får i 
stället läggas till grund för en be
:räkning av jämförelsetal. Härtill 
kan lämpligen användas ett tal som 
anger förhållandet mellan ett partis 
mandatdifferens och medeltalet av 
de övrigas. Sedan man skaffat sig 


